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BULLETIN č. 1/2006
Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte nám, abychom se na vás touto formou obrátili s několika informacemi.
Začátek školního roku sebou přináší spoustu vyřizování, termínů a schůzek. Tento bulletin,
jehož první číslo právě čtete, se bude snažit o to, aby vše proběhlo hladce a bez problémů.
Na úvod nám dovolte krátkou informaci o tom, co se ve škole dělo o prázdninách.
Škola již na začátku července ožila spoustou řemeslníků, kteří začali rekonstruovat
a zušlechťovat interiér školy. Již tradiční malování bylo doplněno o fládrování většiny
zbývajících dveří a díky dotaci královéhradeckého magistrátu proběhla tolik potřebná
rekonstrukce pánských toalet. Naše prosluněné učebny získaly žaluzie, nové nástěnky
pomohou k přehlednému zveřejňování informací a dokončený informační systém pomůže
v orientaci všem návštěvníkům školy. Kompletní rekonstrukcí prošla učebna, kde působí
Junior Big Band a Dechový orchestr. Do nové učebny se ze suterénu stěhuje pan učitel
s bicími nástroji, toho si však jistě všimnete sami…
Důležitou informací je vznik soukromé školy Boni Pueri, která v září zahajuje svoji
činnost v nejvyšším patře budovy. Ve škole tedy od 1. 9. sídlí dvě samostatné organizace.
Učitele ZUŠ poznáte podle loga, které budou v září nosit. Neváhejte se na nás obrátit
se svými dotazy, rádi je zodpovíme!!

Školné
Teď k jednomu z nejaktuálnějších témat začátku školního roku. Se začátkem platnosti
vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách, vznikla povinnost uhradit školné
do 15. září. Tento termín není důležitý jen pro vás, ale i pro školu, která je povinna ukončit
studium žáka v případě, kdy školné není ve stanoveném termínu uhrazeno. Rádi bychom
vás požádali o dodržení tohoto termínu, aby se předešlo případným nedorozuměním.
Pokud je pro vás částka za školné příliš vysoká, vyjde vám škola vstříc a po domluvě s paní
P. Vaníčkovou v kanceláři školy lze školné uhradit ve splátkách.
Žáci z nečlenských zemí EU platí školné podle předpisu školného na webových
stránkách školy.
Pokud žák studuje hru na dva hudební nástroje a má v obou povinnou hudební
nauku, navštěvuje pouze jednu lekci nauky týdně a je mu školné sníženo o částku 200,- Kč.
Podrobnější údaje vám poskytnou jednotliví třídní učitelé. Školné lze zaplatit pouze
převodem na účet s variabilním symbolem, který škola individuálně přiřazuje
ke každému žákovi.
Novinkou v letošním školním roce je poplatek za vypůjčené nástroje. Jelikož cena
za opravy mnohdy již starších nástrojů šplhá do závratných výšek, přistoupili jsme
k vybírání mírného poplatku, který je příspěvkem na tyto opravy. Tento poplatek se vybírá
v hotovosti v kanceláři školy do 15. září. Půjčování nástrojů se řídí směrnicí ředitele školy
č. 32/2006, která je vyvěšena v přízemí školy. Pro tento poplatek nelze využít splátkový
kalendář.

Sdružení při ZUŠ Habrmanova
Další změnou je spolupráce Sdružení při ZUŠ Habrmanova se školou. Domníváme
se, že být žákem umělecké školy znamená nejen učit se múzickým dovednostem (hrát
na hudební nástroj, vyjadřovat se tancem nebo pomocí výtvarných technik), ale také vnímat
umění jako součást života. Proto jsme učinili několik kroků, které k našemu cíli mohou
výrazně napomoci.
Jde především o podporu aktivit rozvíjejících umělecké cítění dětí a určitou formu
zvýhodnění našich žáků při jejich prvních krocích k začlenění do „uměleckého světa“.
Po domluvě s partnery tohoto projektu pro vaše děti nabízíme možnost čerpání mnoha slev
a výhod, jejichž počet se stále rozrůstá. Jejich úplný seznam najdete na našich webových
stránkách v oddíle Sdružení.
Jak můžete přispět vy?
Třídnímu učiteli donést aktuální dokladovou fotografii vašeho dítěte, která bude
použita na průkazku Sdružení. Po předložení příslušnému partnerovi ZUŠ Habrmanova
lze na tuto průkazku využívat výše uvedené výhody. Podmínkou pro obdržení průkazky
je uhrazení školného a příspěvku do Sdružení. Letošní výše příspěvku je 200,- Kč
za rodinu.
Možná vás při čtení těchto informací napadají další oblasti související s uměleckou
činností, kde by byla možnost navázat spolupráci a zvýhodnit členy Sdružení a žáky ZUŠ,
možná se chcete sami podílet na činnosti Sdružení. Každý váš nápad či pomoc uvítáme!!!
Motivací pro žáky je také Stipendijní řád, prostřednictvím kterého Sdružení hradí
část školného mimořádně úspěšným žákům. V loňském roce byla pro tento účel vyčleněna
částka 20 000,- Kč. Podmínky pro získání stipendia naleznete opět v oddíle Sdružení
na www.zus-habrmanova.cz.

Organizace školního roku 2006/2007
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne v pondělí 4. září 2006.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna
2007. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. 2007- 4. 3. 2007.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

Za všechny pracovníky školy vám přeji klidný a úspěšný školní rok 2006/2007.

MgA. Petr Fiala, ředitel školy.

